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Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – це процес оцінки ймовірних наслідків промислової 

діяльності для довкілля та здоров’я людей на етапі планування (проектування) такої діяльності (OECD, 1992). ОВНС є 

обов’язковою процедурою та одним з ключових елементів попередження забруднення довкілля в усіх розвинених 

країнах світу, міжнародних фінансових установах (Wood, 2003). Об’єктами ОВД як правило є: конкретні проекти 

промислових об’єктів (електростанція, шосе, завод, тощо); плани та програми розвитку галузей та територій (так звана 

стратегічна екологічна оцінка); проекти, що фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. На відміну від 

моніторингу довкілля, ОВНС здійснюється на етапі, коли забруднення з боку виробничого об’єкту ще не відбувається 

і є можливість мінімізувати чи, навіть, повністю виключити таке забруднення. ОВНС є ключовими елементом 

попередження екологічної шкоди при плануванні та наданні дозволів на здійснення промислової (виробничої) 

діяльності. 

В Україні відсутня ефективна система оцінки впливу на довкілля потенційно небезпечних для довкілля проектів 

(видів діяльності). Чинна система регулювання оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) як етап 

проектування, не може забезпечити оцінку та попередження екологічних наслідків небезпечних видів господарської 

діяльності. Зокрема, базові процеси визначення, прогнозування, оцінки (ОВНС) та врахування екологічних наслідків 

запланованої діяльності здійснюється приватними особами. Таким чином, державні органи практично усунуті від 

контролю за екологічно небезпечною діяльністю на етапі проектування та/чи отримання дозволу; механізм (підстави) 

визначення обов’язковості проведення експертизи повністю виключає застосування загальноприйнятих у ЄС підходів 

(за переліком видів діяльності та пороговими величинами); процедура ОВНС, зокрема її етапи, не відповідають 

міжнародній моделі оцінки впливу на довкілля (ОВНС), зокрема європейській; сучасні процедури ОВНС в Україні не 

можуть забезпечити один з ключових принципів та елементів європейської системи ОВД: гласності та врахування 

громадської думки. Цей елемент є також предметом зобов’язань України за низкою міжнародних угод. У свою чергу, 

це несе низку ризиків для України у сферах охорони довкілля, здоров’я населення, демократичності процесу 

прийняття рішень, євроінтеграційних прагнень, міжнародних зобов’язань та інвестиційного клімату. Відсутність 

ефективної системи ОВНС створює ризики і для конкретних проектів господарської діяльності. Існує кілька шляхів 

вирішення проблеми ОВНС в Україні, які можна виділити у три групи. Перша - повернення до попередньої радянської 

моделі (ОВНС + державна екологічна експертиза (ДЕЕ)). Друга – впровадження окремих механізмів в рамках чинних 

містобудівних процедур. Третя – впровадження європейської моделі ОВНС як цілісної та загальноприйнятої системи. 

Аналіз переваг та ризиків цих трьох варіантів дозволяє аргументовано вибрати як найкращий третій варіант: 

впровадження європейської системи ОВНС.Основними перевагами впровадження європейської моделі ОВНС в 

Україні є: відповідність політичним , програмним та правовим зобов’язанням у сфері інтеграції до ЄС; наявність 

розроблених та випробуваних процедур ОВНС, що не мають дозвільного характеру; відповідність чинним 

програмним документам у сфері охорони довкілля; спроможність забезпечити виконання міжнародно-правових 

зобов’язань України у сферах ОВНС та участі громадськості; створення позитивного клімату для залучення 

фінансування з боку міжнародних фінансових установ, іноземного капіталу.  

Прийняття дорожньої карти впровадження європейської моделі ОВНС може стати першим кроком та створити 

необхідні умови для реалізації цього завдання. Дорожня карта повинна виходити з того, що в Україні достатньо 

політико-правових засад для впровадження європейської моделі ОВНС (положення двосторонніх із ЄС угод та 

політичних документів, міжнародні зобов’язання, національні програмні документи у сфері адаптації до 

законодавства ЄС та у сфері охорони довкілля). Дорожня карта повинна виходити з того, що впровадження 

європейської системи ОВНС має йти шляхом її інтеграції в чинні містобудівні (дозвільні) процедури, а сама система 

ОВНС не повинна мати дозвільний характер. Дорожня карта повинна чітко окреслити предмет впровадження, який 

має включати три основні елементи: ОВНС на рівні проектів; стратегічна екологічна оцінка; забезпечення виконання 

зобов’язань за Конвенцією Еспо та Оргуською конвенцією (остання – в частині участі громадськості). 
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